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ЭКАНОМІКА

СПАЖЫВЕЦКІ РЫНАК
Прадаўцы фірменнага магазіна ААТ «Гомельскі мясакамбінат»
В.Часаліна і С.Барсукова

Тэмп росту валавога ўнутранага
прадукту –
111 працэнтаў
Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка
прыняў намесніка
прэм’ер-міністра
Сяргея Румаса, які
праінфармаваў
аб асноўных выніках
эканамічнага развіцця
за першае паўгоддзе
У прыватнасці, за гэты перыяд рост валавога ўнутранага
прадукту склаў 111 працэнтаў,
узраслі прадукцыйнасць працы
і рэнтабельнасць продажаў.
Па выніках пяці месяцаў тэмп
росту экспарту перасягнуў тэмп
росту імпарту. Сальда гандлю
таварамі і паслугамі за май
склалася дадатнае ў памеры 116
мільёнаў долараў ЗША.
Прэзідэнт даручыў ураду
ўважліва прааналізаваць гэтыя
паказчыкі і працаваць над тым,
каб дабіцца ўстойлівага росту
эканомікі.
БелТА

ПАДЗЕЯ

“Славянскі базар”
стаў
інтэрнацыянальным
Міжнародны фестываль
мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” выйшаў за
рамкі славянскай культуры
і стаў інтэрнацыянальным,
сказана ў прывітанні
старшыні Парламенцкага
сходу Саюза Беларусі і Расіі,
старшыні Дзяржаўнай Думы
Федэральнага сходу Расійскай
федэрацыі Барыса Грызлова
20-му Міжнароднаму фестывалю мастацтваў, паведамілі
к а р э с п а н д э н т у Б е л ТА в а
ўпраўленні ідэалагічнай работы Віцебскага аблвыканкама
На працягу 20 гадоў фестываль
займае пачэснае месца ў сэрцах
тых, хто даражыць спадчынай
славянскай культуры, падзяляе
ідэі яднання народаў і гуманізму.
Дэпутаты Парламенцкага сходу
ўдзяляюць асаблівую ўвагу захаванню і развіццю адзінай культурнай прасторы Расіі і Беларусі,
гаворыцца ў прывітанні.
“Міжнародны фестываль мастацтваў ужо даўно
ператварыўся ў прэстыжную пляцоўку для таленавітых
выканаўцаў, якія прадстаўляюць
розныя культуры”, – адзначана ў
віншаванні Барыса Грызлова.
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Права выбару
Становішча на спажывецкім рынку Беларусі
паступова нармалізуецца. Але і сёння, калі ўважліва
прыгледзецца да паліц магазінаў, іх асартымент
пакідае жадаць лепшага.
Каб не рабіць неабгрунтаваных заяў, вырашыў наведаць
некалькі гандлёвых кропак горада. Першая з іх – магазіны №3 і

 Беларускія філолагі плануюць стварыць сучасную анталогію творчасці
пісьменнікаў-беларусаў, якія жывуць за
мяжой. Акрамя гэтага праекта, у планах
таксама – стварэнне Фонду творчасці
пісьменнікаў сучаснага беларускага замежжа, які аб’ядноўваў бы і рабіў агульнадаступнай іх дзейнасць.

У краіне

 Кірмаш “Летні цэнапад” пройдзе

 Стаўка рэфінансавання з 13 ліпеня
павышаецца з 18 да 20 працэнтаў гадавых.
Такая мера рэалізавана ў рамках правядзення паслядоўнай працэнтнай палітыкі,
накіраванай на паступовае павышэнне
агульнага ўзроўню працэнтных ставак у
эканоміцы з мэтай садзейнічання абмежаванню інфляцыі і стымулявання ашчадных
працэсаў у краіне.
 51 грамадскае аб’яднанне
зарэгістравана ў Беларусі за шэсць месяцаў
гэтага года. На 1 ліпеня ў нашай краіне
15 палітычных партый і 985 партыйных
арганізацый, 36 прафсаюзаў і 22 856 прафсаюзных арганізацый, 579 фізкультурнаспартыўных, 390 дабрачынных і 220 маладзёжных грамадскіх аб’яднанняў.

ў Гомельскім грамадска-культурным
цэнтры 27-30 ліпеня. Экспаненты прадставяць прадукцыю айчыннай і замежнай вытворчасці па зніжаных цэнах.
Плануецца рэалізацыя шырокага асартыменту прамысловых тавараў, прадуктаў
харчавання, адзення і абутку, мёду і
прадуктаў пчалярства, парфумерыі і
касметыкі, а таксама тавараў школьнай
тэматыкі.

 У Шклове студэнты-археолагі
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя Аркадзя Куляшова зрабілі важныя
знаходкі. Яны адшукалі крыж-энкалпіён
(невялікі крыж з выявамі Хрыста або святых са змешчанымі ўнутры іх мошчамі),
сярэбраны медаль XVI стагоддзя і пячатку з гербам канцлера Вялікага Княства
Літоўскага Альбрэхта Гаштольда. Гісторыкі
мяркуюць, што на месцы раскопак раней
стаяў магутны сярэднявечны замак.
Паводле БелТА

погода
Долгота дня 16.42
Луна
13 июля — в Стрельце,
14, 15 — в Козероге

“Дзіцячы свет”. Што тычыцца асартыменту спіртных напояў, тут
усё ў парадку. У пераліку назваў він, гарэлкі, піва можна заблытацца, чаго нельга сказаць пра выбар круп, макаронаў, цытрусавых. Яблыкаў і апельсінаў у той дзень у продажы не было наогул,
як дарэчы, і аўсяных шматкоў. Макаронных вырабаў на паліцах
– чатыры віды, мукі – пяць. Даволі разнастайна прадстаўлены
хлебабулачныя вырабы, каўбасы, сасіскі, гарбата, кава.
(Заканчэнне – на 3 с.)

Полнолуние
15 июля

Інфармацыя
аб ходзе корманарыхтоўкі
ў сельгаспрадпрыемствах
раёна на 12 ліпеня 2011 года
Першая калонка – нарыхтавана
цэнтнераў кармавых адзінак на
ўмоўную галаву, другая – назапашана сена (у працэнтах), трэцяя
– назапашана сенажу (у працэнтах) .
“Новы шлях”
“Дубовы Лог”
“Калінінскі”
“Харошаўскі”
“Абарона”
“Завідаўскае”
“Красная Буда”
“Жгунскае”
“Баршчоўскі”
“Крупец”
“Кругавец”
“Церахоўка-Агра”
“Уцеўскае”
Па раёне

13,13
10,72
8,54
8,39
7,85
7,66
7,59
7,49
7,38
4,69
2,94
2,68
2,32
6,90

60
44
93
64
59
217
158
208
110
85
71
127
204
111

68
74
56
113
9
33
74
–
60
23
–
–
–
37

14 июля

15 июля

НОЧЬЮ +17...+19
ДНЕМ +27...+29
Небольшая облачность.
Возможен дождь.
Ветер юго-западный, 1-3 м/с

НОЧЬЮ +20...+22
ДНЕМ +31...+33
Ясно.
Без осадков.
Ветер юго-западный, 4-6 м/с
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АКТУАЛЬНА
НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КАМПЕТЭНТНА

Народная мудрость гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Именно по этому принципу в новом формате стали проходить аппаратные
совещания у председателя райисполкома О. Ф. Мохоревой.

Работа в новом формате,
или У нас снимается кино
Уборка и молоко
даются нелегко

В

идеофильм, снятый накануне совещания, позволил
присутствующим увидеть, какие
«порядки» наведены на молочнотоварных фермах «Кудлаевка»,
«Антоновка», «Лебедевка», насколько неэкономно идет раздача зеленой массы для крупного
рогатого скота, содержащегося
на этих фермах. Кроме этого,
было видно, что в некоторых хозяйствах есть пустующие земли,
не введенные в севооборот. Было
показано неудовлетворительное
состояние некоторых хозпостроек в КСУП «Жгунское», кустарник
возле машинно-тракторного
двора в Крупце.
Требования председателя
райисполкома ко всем руководителям хозяйств были следующими: загородить фермы,
обкосить их территорию, распахать пустующие земли и засеять эту территорию. «Нужно
ли попадаться на вот такой видеокрючок? — обратилась Ольга
Федоровна к присутствующим,
— Нужно ли попадаться с примерами бесхозяйственности,
чтобы все на аппаратном совещании увидели это?»
Руководителям хозяйств, в
которых выявлены недостатки в
работе, были объявлены замечания и установлен недельный

срок для наведения порядка.
На аппаратном совещании
был проведен краткий анализ
по надоям молока, озвучены
причины снижения надоев и
товарности молока в некоторых
хозяйствах.
Не осталось без внимания
и наведение порядка в Корме
и Антоновке. На улицах этих
населенных пунктов требуется скашивание травы, уборка
мусора и спиленных деревьев,
вырубка кустарника. Причем
кустарник растет прямо в палисадниках домов некоторых
кормянцев, которые живут на
центральной улице агрогородка.
Нехорошо как-то получается:
Корма — особое место не только
для Гомельщины, но и для всей
Беларуси, а вот некоторые нерадивые хозяева не спешат привести в порядок прилегающую к
своему же дому территорию…
Эти недостатки должны быть
устранены, а чистота и порядок
в населенных пунктах — это
главная забота председателей
сельисполкомов.

Актуальный вопрос:
ветхие и пустующие
дома — под снос!

В

этом году 650 миллионов рублей выделено из
областного бюджета на снос
пустующих и ветхих домов и

благоустройство сельских населенных пунктов. Эти деньги
были распределены по сельсоветам. Как осваиваются эти
средства, с какими организациями заключены договоры по
сносу пустующего жилья, сколько домов снесено — таким был
спектр вопросов, адресованных
председателям сельсоветов.
О. Ф. Мохорева потребовала,
чтобы срочно была организована работа в этом направлении и освоены выделенные на
эти цели денежные средства.
И, конечно же, тема наведения
порядка в населенных пунктах
района, их благоустройство не
осталась без внимания.

* * *
На аппаратном совещании
также были рассмотрены вопросы работы смотровых комиссий,
выполнения прогнозных показателей, благоустройства города,
установки новых остановочных
пунктов и обустройства детской
площадки. Кроме этого, председатель райисполкома обратила
внимание на ассортиментный
перечень мясной и молочной
продукции в магазинах города
и района: у людей должен быть
выбор, какие кефир, молоко
или колбасы покупать. А пока
особого разнообразия в ассортименте этих продуктов не
наблюдается.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

СТЫДНО!

«Вандалоопасный» участок
В понедельник по пути
на работу добрушан ожидал
очередной «сюрприз»:
варварски разбиты четыре
секции железобетонного
ограждения на участке,
где проспект Луначарского
пересекается с улицей
Московской
Эти несколько десятков метров декоративного забора за свою недолгую
жизнь не раз подвергались хулиганским нападениям. Два уничтоженных
пролета так и не восстановлены, еще
несколько поврежденных, в трещинах и дырах, держатся на «честном
слове».
От этого забора, между прочим,
была очень даже большая польза. Он
скрывал от людских глаз поросший
густым кустарником и высокой сорной травой пустырь. Сейчас этот пейзаж, дополненный красносерыми обломками бетона, выглядит совсем
безрадостно. Благодаря тем, кто блещет, увы, не
умом, а бесполезной силой.
– Это сотворили подвыпившие подростки, – считает Николай, безработный житель фабричного
микрорайона, который на велосипеде за день объезжает окрестные улицы несколько раз. – Люди
моего возраста даже в нетрезвом состоянии на
такое не способны. Хулиганов нужно обязательно
найти и наказать.
Работа по установлению лиц, совершивших это,
безусловно, наказуемое деяние, ведется, сообщил начальник отделения охраны правопорядка

З надзеяй
на ўраджай
З кожным днём набліжаецца той час, калі на
хлебныя палі раёна выйдуць зернеўборачныя
камбайны. Нават вельмі далёкі ад сельскай
гаспадаркі чалавек, гледзячы на сёлетняе
надвор'е, з трывогай думае пра будучы
ўраджай. Менавіта ад яго залежыць, з якім
настроем сустрэнуць беларусы надыход
зімы.
З гэтай думкі пачаў гутарку першы
намеснік старшыні райвыканкама, начальнік
упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Аляксандр Віктаравіч АНТАНОВІЧ.
Па словах аграрніка, сёлета наш раён павінен сабраць добры
ўраджай зерневых культур. Прынамсі, па папярэдніх разліках
чакаецца яго прыбаўка ў параўнанні з мінулым годам на 25-30
працэнтаў. Нагадаю чытачам, што ў 2010 годзе раён намалаціў
52 819 тон зерневых і зернебабовых у бункернай вазе.
Днямі ва ўсіх гаспадарках раёна прыступілі да выбарачнай
уборкі “пагарэлых” участкаў зерневых. Усё атрыманае зерне
прапускаецца праз плюшчылкі і ідзе на корм жывёле. За тры
дні намалочана каля 125 тон зерня.
Спажыванне дойным статкам сплюшчанага зерня дае
магчымасць пры адсутнасці камбікармоў не зніжаць надояў
малака.
Зразумела, што для зладжанай работы на ўборцы зерневых неабходны спраўны парк камбайнаў. Зараз гаспадаркі
раёна маюць на сваім балансе 121 зернеўборачны камбайн.
Па словах А.В. Антановіча, усе яны адрамантаваны і гатовы да
ўборачных работ. Сельгаспадаркі раёна маюць неабходную
колькасць запчастак. Больш складана вырашаецца пытанне
з набыццём гаруча-змазачных матэрыялаў, але, як запэўніў
начальнік райсельгасхарчу, дзякуючы крэдытам і бюджэтным
пазыкам яно вырашаецца станоўча. На 11 ліпеня цалкам забяспечаны патрэбы гаспадарак у маслах для камбайнаў.
Улічваючы, што пэўная частка пасеваў пасля штармавых
вятроў і праліўных дажджоў палегла, усе жняяркі камбайнаў
абсталяваны сцеблепадымальнікамі, а таму, уборка такіх
участкаў (а гэта ў асноўным пасевы жыта), будзе праведзена з мінімальнымі стратамі, але больш маруднымі тэмпамі,
бо працаваць на такіх участках давядзецца на павольных
хуткасцях.
На пытанне аб магчымых тэрмінах пачатку ўборачных
работ Аляксандр Віктаравіч адказаў, што ўсё залежыць ад
умоў надвор’я, калі на працягу 3-4 дзён будзе сонечна і спякотна, можна будзе гаварыць аб магчымасці пачатку ўборкі
зерневых.
А пакуль ясна адно: сёлета, калі не здарыцца нічога экстраардынарнага, раён атрымае добры ўраджай кукурузы на
сілас. Па словах А.В. Антановіча, тыя гаспадаркі, дзе своечасова правялі пасеў і апрацоўку кукурузы, у праве чакаць
станоўчых вынікаў. Кукуруза ва ўсім раёне расце добра. Сёлета
гаспадаркі выкарыстоўвалі французскае, украінскае і айчыннае насенне культуры. Безумоўна, лепшыя віды на ўраджай
на тых палях, дзе выкарыстоўвалі французкае насенне, але
яно мае высокі кошт, набываецца за валюту, а таму, хутчэй
за ўсё, у наступны год перавага будзе аддадзена айчыннаму
насенню кукурузы.
Чакаецца, што ўбраная на сілас кукуруза, створыць добрую
кармавую базу, абапіраючыся на якую можна будзе нарошчваць надоі малака і прывагі буйной рагатай жывёлы.
Леанід ДУБОЎСКІ

ФАКТ

и профилактики Добрушского РОВД Александр
Войтенков. Сотрудники милиции обращаются
за помощью к горожанам, которые могли быть
очевидцами недавнего случая вандализма.
Вредителям не поздоровится: за умышленное
уничтожение или повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном
размере, Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере до
50 базовых величин. Кроме того, за осквернение
сооружений и порчу имущества в общественных
местах предусмотрена уголовная ответственность
в виде ареста на срок до трех месяцев.
Людмила НАЗАРОВА
Фото автора

Более 30 сообщений об исчезновении грибников поступило с начала лета в Министерство внутренних дел. При этом
местонахождение шестерых из пропавших до сих пор не установлено. В прошлом году зарегистрировано 118 подобных
фактов, в 83 случаях терялись люди преклонного возраста.
Только 62 человека возвратились либо были найдены во время
поисковых мероприятий, сообщает БелТА.

***
В Беларуси на каждого безработного приходится две вакансии. На 1 июля 2011 года, согласно заявкам нанимателей,
насчитывалось больше 63 тысяч свободных рабочих мест.
Это на 16 процентов больше, чем год назад, отметили в
Министерстве труда и социальной защиты. Только за прошедший июнь число вакансий выросло на 3,5 тысячи. Количество
людей, состоящих на учете безработных, за это время уменьшилось на 0,8 тысячи и на 1 июля составило 30,6 тысячи, что
на 21,3 процента меньше, чем год назад.
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АКЦЭНТЫ
Благотворительный проект
«Каникулы не в детском доме»
продолжается!

СПАЖЫВЕЦКІ РЫНАК

Права выбару
(Заканчэнне.
Пачатак на 1 с.)
Вывеска з назвай магазіна
“Дзіцячы свет”, які месціцца
на другім паверсе, і мноства
бутэлек са спіртнымі напоямі
– на першым, выклікаюць,
асабіста ў мяне, пачуццё
незадаволенасці. Як кажуць “С
младых ногтей” знаёмім дзетак
з адваротным, дарослым бокам
жыцця...
Наступная гандлёвая кропка, якую наведаў, – фірменны
м а г а з і н А А Т “ Го м е л ь с к і
мясакамбінат”. Першае, што
ўражвае, – багаты асартымент
прадукцыі. Пакупнікам прапануецца звыш 90 гатункаў каўбас,
каля 15 – сасісак, вялікі пералік
паўфабрыкатаў. Па словах выконваючай абавязкі загадчыцы
магазіна Н.П.Кулік, вытворчыя
заданні перавыконваюцца кожны месяц, нягледзячы на рост
цэн. Яно і зразумела: калі без
набыцця жаданага фотаапарата можна пражыць, то хлеб
і ўсё, што неабходна да яго,
павінна знаходзіцца на кожным
абедзенным стале.

Як адзначыла работніца
магазіна, у дабрушан найбольшым попытам карыстаюцца
сасіскі вышэйшага гатунку, чаго
нельга сказаць пра каўбасы,
асабліва вэнджаныя. Уся справа ў цане.
Га н д л ё в а е п а м я ш к а н н е м а г а з і н а , а с а р т ы м е н т,
стаўленне прадаўцоў да
пакупнікоў – усё гэта радуе.
Але і тут я не ўбачыў у продажы аўсяных шматкоў. Як стала
вядома, усе магазіны раёна
рэгулярна заказваюць названы
тавар, але завозіцца ён у вельмі
невялікіх аб’ёмах. Прычына такога становішча простая: раён
выбраў устаноўлены ліміт, а выпуск аўсяных шматкоў з новага
ўраджаю яшчэ не пачаўся, авёс
стаіць у полі.
Як сказалі мне бабулькі, а бачаць яны часта больш і лепш за
маладых, пэўны “уклад” у збядненне асартыменту ўносяць
нашы ўсходнія суседзі. Часам
за імі проста не ўгнацца. Калі
што-небудзь купляюць, дык
абавязкова оптам. Што тут
можна сказаць? Напэўна, толькі
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тое, што кіраўнікі гандлёвых
кропак не павінны забываць,
што іх магазіны не аптовыя і
рэалізоўваць тавар неабходна так, каб вытрымліваць на
працягу ўсяго працоўнага дня
ўстаноўлены пералік, а людзі,
якія пасля працоўнага дня наведаюць магазін, не застануцца з пустымі рукамі.
Нялішнім будзе нагадаць чэрвеньскую нараду па пытаннях
гандлю і цэнавай палітыкі, якую
праводзіла намеснік старшыні
райвыканкама А.І.Барысёнак.
На нарадзе ўсе гэтыя пытанні
былі даведзены да ведама
кіраўнікоў гандлю раёна, незалежна ад форм уласнасці.
Што тычыцца складанай бытавой тэхнікі, яна прысутнічае на
гандлёвых паліцах універмага.
Тэлевізары, мікрахвалевыя
печы, халадзільнікі, пральныя
машыны – усе тавары беларускай вытворчасці. Адзінае,
што засмучае, – іх цана. І перад пакупніком устае адвечнае пытанне: «Набыць ці не
набыць?».
Леанід ДУБОЎСКІ

Благотворительный проект «Каникулы
не в детском доме» проходит по всей стране.
Организаторами данного проекта выступили
Белорусское добровольческое движение
«Волонтер», а также Благотворительный фонд
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей «От сердца к сердцу».

Главная цель проекта: предоставить возможность детям,
живущим в сиротских учреждениях, провести каникулы не в детском
доме, а увидеть что-то, чего они еще никогда не видели, получить
новый удивительный опыт, совершить собственное путешествие и
испытать личное, незабываемое приключение. Проект продлится
до 15 августа 2011г.
Принять участие могут все желающие (физические лица, ИП и
организации РБ).
Реквизиты для пожертвований:
Расчетный счет: №3013204190011
в отделении ОАО «Белагропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
УНП 391191389
Все деньги, собранные в рамках Благотворительного проекта
«Каникулы не в детском доме», будут направлены на палаточный
лагерь, который пройдет в начале августа в Минской области, а
также на организацию поездок в мемориальный комплекс «Хатынь»,
Мирский замок, обзорные экскурсии по Минску, и т.д.
Официальный сайт фонда: www.pomogi.okis.ru
По всем вопросам пишите на электронную почту:
Office@alta.by а также Pomogi@pusk.by

ВЕДАЙЦЕ НАШЫХ!

Сёлета міжнародны палатачны
лагер дружбы славянскіх
народаў “Крынічка” адзначыў
свой дзевятнаццаты дзень
нараджэння. Каля трыццаці
каманд з Расіі, Украіны,
Беларусі і Літвы на працягу
дзевяці дзён рэалізоўвалі свае
праекты на беразе возера
Добрае, што ў Рагачоўскім
раёне.
Добрушчыну ў лагеры традыцыйна
прадстаўлялі гурткоўцы Церахоўскага
цэнтра выхаваўчай работы. Сёлета
іх актыўнасць, арыгінальнасць,
аператыўнасць і эрудыраванасць не засталіся незаўважанымі:
дамоў церахаўчане павезлі вышэйшую ўзнагароду “Крынічкі” – кубак
пераможцы.

Шлях да перамогі
даўжынёй у шэсць год
– Упершыню патрапілі ў лагер па
запрашэнні старшыні Гомельскага
аддзялення Беларускага фонду міру
Ц.І.Глушакова ў 2005 годзе, – расказала адна з кіраўнікоў каманды Вольга
Лемяшкова. – З таго часу неаднаразова
станавіліся пераможцамі ў асобных конкурсах, прывозілі граматы і падарункі, але
кубак здаваўся недасягальнай мэтай.
Не разлічвала на кубак каманда цэнтра
і ў гэты раз. Тым больш, што зборы да
паездкі былі складанымі: то палаткі не

Вышэйшая ўзнагарода “Крынічкі” –
у церахаўчан
маглі знайсці, то яшчэ нечага не хапала. Урэшце, з дапамогай адміністрацыі
Насовіцкай школы і дзіцяча-юнацкай
спартыўнай школы інвентар быў сабраны.
Праз некалькі гадзін Вольга Лемяшкова,
Сяргей Калжанаў, Аляксандра Жгунцова,
Андрэй Малаеў, Лізавета Барысевіч,
Марыя Дробік, Таццяна Карпенка, Аляксей
Чэркас, Яўгеній Ячмянёў і Дзяніс Сцібун
былі ўжо на Рагачоўшчыне. Пачалася барацьба за перамогу.

Сяброўства застаецца
назаўсёды
Уся дзевяцідзённая праграма мерапрыемства была пабудавана такім чынам, што
кожны дзень для правядзення конкурсаў
і забаўляльных праграм фарміраваліся
групы дзяцей, у якія ўваходзілі па адным прадстаўніку ад кожнай каманды.
Гэта дазваляла рабятам заводзіць новыя
знаёмствы і штодзень прыносіць у залік
каманды пераможныя ачкі.
– Старажыламі ў лагеры з’яўляецца
не толькі каманда Рагачова, але і рабяты з расійскага Курска, – расказала

Вольга.– З імі ў Фонду міру наладжаны
асаблівыя адносіны, ды і ў нас – даўняе
сяброўства. Аляксандру Жгунцову, напрыклад, запрасілі на наступным тыдні
стаць удзельніцай семінара, які будзе
праходзіць у Курскім маладзёжным цэнтры “Маналіт”.
Добрыя адносіны склаліся ў “АЗОНа”
(такую назву мела церахоўская каманда)
і з рабятамі з падмаскоўных Кацельнікаў,
а таксама Волагды, Смаленска, СанктПецярбурга, Вільнюса.

Фенечкі раз’ехаліся па свеце
Насычаная праграма лагера не пакідала
яго ўдзельнікам ні хвіліны на адпачынак. Адначасова праходзілі мерапрыемствы і рэалізоўваўся шэраг міжнародных
праектаў, кожны вечар, нягледзячы на
дождж, праходзіў канцэрт. Рабяты з захапленнем успамінаюць святкаванне Дня
Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Свята
пачалося ўрачыстым зборам, а потым пайшлі
мерапрыемствы, самым запамінальным
з якіх стаў конкурс флэшмобаў. Дарэчы,

менавіта агульным флэшмобам гэты дзень
і скончыўся: усе ўдзельнікі ўжо ў цемры
запалілі свечкі і стварылі з іх вялізную лічбу
70. Такім чынам рабяты выказалі свой
смутак з нагоды юбілейнай даты пачатку
Вялікай Айчыннай вайны.
У адзін з дзён пры кожнай камандзе
пачынаў працаваць сэрвіс-цэнтр. На працягу двух гадзін падлеткі прадастаўлялі
ўсім жадаючым свае паслугі. Церахаўчане,
напрыклад, адкрылі майстэрню па вырабе фенечак. Невялічкія сувеніры са скуры
настолькі спадабаліся моладзі, што майстэрня працавала да самай цемры. З усяго
лагера былі сабраны ліхтары і пад іх святлом рабяты заканчвалі сваю работу.
– Папрацавалі ў той дзень ад душы, –
пазней расказвалі арганізатары майстэрні.
– Ніколі не даводзілася рабіць некалькі
соцень фенечак за такі кароткі тэрмін.
Затое яны разышліся па ўсім свеце і будуць нагадваць нашым замежным сябрам аб незабыўных днях, праведзеных у
“Крынічцы”.
Сяргей ЧАЙДАК
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НАДЗЁННАЕ
У КАМІТЭЦЕ ДЗЯРЖКАНТРОЛЮ

КУЛЬТУРА

Як паказала праверка ўпраўлення фізічнай культуры, спорту і турызму
Гомельскага аблвыканкама, якую правёў Камітэт дзяржаўнага кантролю
Гомельскай вобласці, на тэрыторыі вобласці не выкананы ўсе мерапрыемствы,
прадугледжаныя нацыянальнай праграмай развіцця турызму ў Беларусі
на 2008-2010 гады

Аграэкатурызму –
шырокую прастору
Г

эта тычыцца 21 мерапрыемства.
Яшчэ 17 выкананы не ў поўным
аб’ёме. Так, не распачаты работы на
20 аб’ектах развіцця інфраструктуры
турызму, у тым ліку на будаўніцтве
гасцініцы на 60 месцаў у Добрушы,
гасцініцы на 25 месцаў у Чачэрску,
турыстычным комплексе ў гісторыкапаркавай зоне “Прудок” у Гомелі,
аквапарку ў 19-м мікрараёне
Гомеля, лодачнай станцыі ў Тураве,
рэканструкцыі гасцініцы “Прыпяць”
у Петрыкаве. Не прыступілі да
будаўніцтва прыватнай гасцініцы
на 28 месцаў на аўтадарозе М-8 у
Рагачоўскім раёне.
Акрамя гэтага, не завершаны работы
на 18 аб’ектах развіцця інфраструктуры
турызму, у тым ліку ў будынку былога
ваенкамата, аддадзенага пад комплекс
Веткаўскага музея, на аб’екце харчавання
на тэрыторыі спартыўна-аздараўляльнага
горналыжнага комплексу “Мазыр”, у будынку
былога калегіума іезуітаў (помнік гісторыі ХVІІІ
стагоддзя) у вёсцы Юравічы Калінкавіцкага раёна,
будынку былога рэальнага вучылішча ў Рагачове і на
некаторых іншых аб’ектах.
У ходзе праверкі ўстаноўлена, што ў Брагінскім,
Нараўлянскім і Кармянскім раёнах не забяспечана
стварэнне суб’ектаў турыстычнай дзейнасці, не ўстаноўлены
турыстычна-інфармацыйныя тэрміналы на пунктах пропуску
на дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь з Украінай.
У 2010 годзе не праведзены рэспубліканскі фестываль
харэаграфічнага мастацтва “Сожскі карагод” і фестываль
гумару “Аўцюкі”. На турыстычна-інфармацыйным партале
вобласці размешчаны базы даных турыстычных рэсурсаў, якія
ўтрымліваюць звесткі пра суб’екты турыстычнага бізнесу,
якія фактычна не працуюць і не ўтрымліваюць звестак пра
новаствораныя турыстычныя аб’екты і суб’екты.
Так, кадастры турыстычных кадраў і фірм вобласці,
размешчаныя на сайце www.gomeltour.com, утрымліваюць
звесткі пра кіраўнікоў і спецыялістаў 61 турыстычнага
прадпрыемства, разам з тым на 31 снежня 2010 года на
Гомельшчыне функцыянавала 88 прадпрыемстваў.
Кадастр санаторна-курортных арганізацый ўтрымлівае
звесткі аб прадпрыемствах, якія не працуюць. Напрыклад,
дзіцячы рэабілітацыйна-аздараўляльны цэнтр “Крышталь”
(вёска Епіфань, Гомельскі раён), пансіянат з лячэннем
“Пунсовыя ветразі” (вёска Старая Гута, Гомельскі раён).
Згодна з кадастрам, у вобласці налічваецца 33 гасцініцы,
на самой справе працуе 49, у тым ліку 35 – дзяржаўных,
13 – прыватных, 1 гасцініца знаходзіцца ва ўласнасці
замежнага грамадзяніна. У вобласці адчуваецца вострая
неўкамплектаванасць кадрамі, якія свабодна валодаюць
замежнымі мовамі, адсутнічаюць атэставаныя гідыперакладчыкі.
У мінулым годзе з 261 зарэгістраванага суб’екта
аграэкатурызму паслугі аказвала 52 суб’екты (19,9%).
Пры наяўнасці зарэгістраваных суб’ектаў аграэкатурызму
ва ўсіх раёнах вобласці, у пяці раёнах – Брагінскім,
Кармянскім, Лоеўскім, Нараўлянскім і Хойніцкім дзейнасць
па арганізацыі названых паслуг не ажыццяўлялася

ўвогуле.
С я р э д н я я п р а ц я гл а с ц ь з н а х о д ж а н н я т у р ы с т а ў у
аграэкасядзібах складае каля 2,5 дзён і ўяўляе сабою тур
выхаднога дня.
Напэўна, гэта звязана з тым, што аграэкасядзібы не ў
поўнай меры забяспечаны анімацыйнымі, забаўляльнымі
праграмамі, якія дазваляюць больш змястоўна і цікава
правесці адпачынак.
Па выніках рэалізацыі Нацыянальнай праграмы ў 2010
годзе ў параўнанні з 2006 годам не дасягнута чакаемага
павелічэння прыбытку ад аказання турыстычных паслуг і
выручкі ад іх рэалізацыі. Так, прыбытак за 2010 год склаў
689 мільёнаў рублёў, што ў 2,7 раза вышэй ў параўнанні з
2006 годам пры плане ў 2,8 раза;
выручка ад арганізацыі турыстычных паслуг за 2010 год
склала 41 403,3 мільёна рублёў, што ў 4,5 раза вышэй у
параўнанні з 2006 годам пры плане 4,9 раза.
У 2010 годзе не выкананы паказчык па тэмпе росту аб’ёмаў
імпарту турыстычных паслуг, які склаў 121,4% (5109 тысяч
долараў ЗША) пры плане не болей як 116 працэнтаў.
Вынікі праверак разгледжаны на нарадзе ў старшыні
Камітэта вобласці з удзелам пасадавых асоб аблвыканкама,
райвыканкамаў. Па выніках разгляду аблвыканкамам,
райвыканкамам прапанавана прыняць меры, якія
забяспечаць выкананне Дзяржаўнай праграмы развіцця
турызму ў РБ на 2011-2015 гады, актывізаваць работу па
развіцці турыстычных паслуг і прывабліванні замежных
турыстаў. Прапанавана разгледзець пытанне па прыцягненні
да адказнасці вінаватых за невыкананне мерапрыемстваў
Нацыянальнай праграмы і мерапрыемстваў па развіцці
турызму ў Гомельскай вобласці.
А.АТРОШЧАНКА,
старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю
Гомельскай вобласці

е ўпершыню Таццяна Талстова,
Любоў Мальцава, Юрый
Ерафеенка дораць хвіліны радасці
і часцінку свайго сэрца адзінокім састарэлым людзям.
Надзея Сяргееўна Таранава, адна з пацыентак, вельмі ўдзячная артыстам, бо сама
піша вершы і добра спявае. У кожны прыезд аўтаклуба жанчына падтрымлівае святочную атмасферу сваімі выступленнямі.
Дарэчы, сярод жыхароў прытулку – 25
чалавек ва ўзросце ад 60 да 90 гадоў. На
жаль усе яны – адказнікі або тыя, у каго
няма дзяцей. Але ні адзінота, ні ўзрост, ні
адарванасць ад сям’і не перашкаджаюць
гэтым сціплым жанчынам і мужчынам з
усмешкамі на тварах радавацца жыццю,
сустрэчам з творчымі людзьмі. Не толькі
добразычлівыя адносіны работнікаў прытулку кінуліся ў вочы прадстаўнікам аддзела культуры. Якая прыгожая і дагледжаная
тэрыторыя вакол будынка! Тут раскінуліся
квяцістыя клумбы з ружамі, лілеямі,
гладыёлусамі. А побач – масток, лавачкі
з бярозавых чурачкоў. Цудоўныя лебедзі
і працавітыя дзятлы – быццам жывыя.
Уся гэтая прыгажосць зроблена рукамі
мясцовага народнага ўмельца Сямёна
Рыгоравіча Руднікава.
А тым часам у зале – песні, танцы, размовы аб жыцці. Гэта сапраўднае свята
для пажылых людзей. Але прыйшоў час
развітвацца. Інструменты пакладзены
на свае месцы, канцэртныя касцюмы
ўпакаваны.
На развітанне ўсім жыхарам бальніцы сястрынскага догляду загадчыца аўтаклуба
В.Мендзелева ўручыла салодкія падарункі.
Спонсарам гэтай акцыі міласэрнасці
з’яўляецца загадчыца магазіна “По пути”,
што ў раёне Меліяратараў, Таццяна
Барсукова.
Ніколі не ачарсцвее душа чалавека, пакуль
побач будуць знаходзіцца добразычлівыя,
чулыя людзі. Удзячнасць і самыя цёплыя
словы просіць выказаць Надзея Міхайлаўна
Сіманько ад імя ўсіх жыхароў прытулку ў
адрас медыцынскіх работнікаў, кіраўніцтва,
кухонных работнікаў, тэхнічнага персаналу
бальніцы.
– Дзякуючы калектыву гэтых энергічных
людзей наша жыццё – шчаслівае, – дадала
Н.Сіманько.
Наперадзе – размераныя летнія дні,
месяцы, гады. А тая справа, якой займаецца калектыў аўтаклуба, – прыносіць
людзям шчасце і надзею – заўсёды будзе
запатрабаванай.
Таццяна ПРЭЖЫНА

Спасибо за помощь!

Так проста быць добрымі

“Я рэдка бываю ў паліклініцы, лячу, у асноўным, сябе
сама, бо я таксама медык з вялікім стажам — 49 год.
Правільна кажуць, чым больш чалавек аддае іншым, тым
больш яму дабра вяртаецца. Гэта я адчула на сабе, калі
ва ўзросце 83 год трапіла на прыём да Ганны Іванаўны
Амелькінай. Яна выслухала ўсе скаргі на здароўе, сама

Пад такой назвай аўтаклуб
пад кіраўніцтвам Валянціны
Медзелевай прывёз
канцэртную праграму, якая
доўжылася паўтары гадзіны,
у бальніцу сястрынскага
догляду, што ў АгародніГомельскай

Н

ЛІСТЫ ЧЫТАЧОЎ

У ветэрана працы, Выдатніка санітарнай
абароны, Выдатніка аховы здароўя
Еўдакіі Іванаўны Вягеры шчырыя добрыя
адносіны медыцынскага персаналу
пакінулі самыя прыемныя ўражанні ад
наведвання раённай паліклінікі

“Наша ўвага
да вас”

дамовілася з доктарам, каб мне зрабілі ўльтрагукавую
дыягностыку, потым, пасля пастаноўкі дыягназу, распісала
лячэнне і правяла мяне да працэдурнага кабінета. На
мае шчырыя словы падзякі Ганна Іванаўна адказала: “Вы
гэта заслужылі”. Але я ведаю, што ёй удзячны ўсе яе
пацыенты.
Пасля наведвання паліклінікі мне здалося, што я не
ішла дадому, а ляцела. У свой час мне таксама давялося
многім людзям дапамагчы. І вось на схіле жыцця Ганна
Іванаўна нагадала: “Вы заслужылі...” Гэтыя простыя словы кранулі да слёз. А яшчэ хочацца адзначыць добрую
работу і ўважлівыя адносіны да пацыентаў медсясцёр
Вольгі Давыдулінай, Аксаны Арловай і масажысткі Надзеі
Краўчанка. Дай ім, Божа, усяго найлепшага!”
З ліста Еўдакіі ВЯГЕРЫ

Районный исполнительный комитет выражает благодарность за оказанную финансовую помощь в проведении праздничных мероприятий (выступление группы
«Ласковый май», проведение фейерверка и
вечерней концертной программы), посвященных Дню Независимости Республики
Беларусь всем индивидуальным предпринимателям, ЧТПУП и организациям, которые оказали финансовую помощь. Особая
благодарность – ИП Н.Н.Блошенковой,
В.А.Чижевскому, ИП В.П.Цуканову, ЧТУП
«Казимир», «Алекс-Гут», ООО «Вестлайн»,
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»,
Добрушскому райпо, Добрушской ЦРБ и
другим.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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АХОВА ПРАЦЫ

АКТУАЛЬНА

У Беларусі плануецца ўвесці адміністрацыйную адказнасць
работнікаў за невыкананне мер асабістай бяспекі

За самавольнасць – штраф
Работа па рамонце і абслугоўванні транспартных сродкаў не даруе
неасцярожнасці. Прывычка
працаваць “як мне зручна” і
“можа, пранясе” прыводзіць
да несуцяшальнага фіналу:
траўма, калецтва або і наогул
спачуванне родным і блізкім…
Жалобны спіс штомесяц
папаўняецца, а дысцыпліны ў
асобных арганізацыях краіны
не дабаўляецца ні на ёту.
Зменшыць колькасць няшчасных выпадкаў на вытворчасці
дапаможа законапраект, які
зараз абмяркоўваюць дэпутаты
беларускага парламента.
к паведамілі ў абласным
упраўленні Дэпартамента
дзяржаўнай інспекцыі працы,
зараз у стадыі распрацоўкі знаходзяцца два дакументы. Першы
– праект Указа Прэзідэнта,
які дазволіць значна пашырыць паўнамоцтвы дзяржаўных
органаў нагляду. Другі – законапраект, які прадугледжвае
адміністрацыйную адказнасць
самога работніка за парушэнне заканадаўства аб ахове
працы. Калі дэпутаты Палаты
прадстаўнікоў яго адоб раць,
парушальнікам давя дзецца з
уласнай кішэні заплаціць да
5 базавых велічынь. У многіх
“самавольшчыкаў” гэта павінна
адбіць жаданне брацца не за
сваю справу, выпіваць на рабочым месцы, ігнараваць усе
ўстаноўленыя правілы.
– Парушэнне пацярпелымі
працоўнай і вытворчай
дысцыпліны, інструкцый па
ахове працы сталі прычынамі 29
працэнтаў няшчасных выпадкаў,
якія здарыліся ў мінулым годзе
пры рамонце і абслугоўванні
аўтамабільнага транспарту,
калёсных трактараў і сама-
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Аналіз вытворчага траўматызму са смяротным
і цяжкім зыходам у арганізацыях Рэспублікі
Беларусь за 2010 год паказвае, што больш чым 90%
няшчасных выпадкаў абумоўлена “чалавечым
фактарам”
Удзельная вага прычын, абумоўленых невыкананнем
работнікамі патрабаванняў аховы працы, працоўнай і вытворчай дысцыпліны, а таксама іх асабістая неасцярожнасць,
склала 46,5% ад агульнай колькасці прычын няшчасных
выпадкаў з цяжкімі наступствамі.

Па прынцыпе
бізуна і перніка

Я

ходных машын, – каменціруе
інфармацыю Дэпартамента
дзяржінспекцыі працы галоўны
спецыяліст упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама Аляксандр
ХАЗАЎ. – На другім месцы па
колькасці выпадкаў – невыкананне кіраўнікамі і спецыялістамі
абавязкаў па ахове працы.
Значную ўдзельную вагу ў
структуры прычын вытворчага
траўматызму склалі парушэнні
патрабаванняў бяспекі іншымі
работнікамі, алкагольнае
ап’яненне пацярпелых.
Па-за ўвагай спецыялістаў
не застаўся і той факт, што нярэдка абставіны, якія прывялі
да няшчаснага выпадку, малі
падобны характар. Напрыклад,
пры выкананні шынамантажных работ адбылося 23 працэнты ад агульнай колькасці
няшчасных выпадкаў, якія
здарыліся ў час правядзення
работ па тэхабслугоўванні і рамонце транспартных сродкаў.

СПОРТ

Першы крок
у вялікі футбол
Гэта вялікая ўдача для дзяцей, калі з
першых спартыўных крокаў побач з імі
знаходзіцца таленавіты трэнер.
Да ліку такіх можна аднесці Віктара
Васільевіча Бондарава. Крыху больш за
год трэніруе ён групу падлеткаў. За адносна невялікі час В.В.Бондараву ўдалося
стварыць моцную футбольную каманду.
У гэтым змаглі нядаўна пераканацца
ўсе, хто цікавіцца дзіцячым футболам.
Каманда, якую трэніруе Віктар Васільевіч,
у праграме абласной спартакіяды “Спорт
для ўсіх” удзельнічала ў занальных
спаборніцтвах, якія праходзілі ў Ветцы.
Супрацьстаялі нашым хлапчукам футбольная каманда гаспадароў, каманды
Гомельскага і Лоеўскага раёнаў.
Заняўшы першае месца ў занальных
споборніцтвах, дабрушане адправіліся ў
Гомель, дзе згулялі з пераможцамі іншых
занальных груп. У бескампраміснай
барацьбе наша футбольная дружына не толькі выступіла дастойна, але і
перамагла.
Па словах трэнера, каманда згуляла
роўна, выканала ўсе трэнерскія ўстаноўкі.
Асабліва добра зарэкамендавалі сябе на
турніры Юра Музычэнка, Кірыл Бабраўнічы,
Дзіма Дзмітрыеў і Дзяніс Навіцкі. З цягам
часу, пры адпаведным стаўленні да справы, хлопцы могуць вырасці ў сапраўдных
майстроў скуранога мяча.
Леанід ДУБОЎСКІ

20 працэнтаў пацярпелых
атрымалі траўмы з-за таго,
што не выкарыстоўвалі спецыяльныя ўпоры, падстаўкі.
Часта работнікамі і пасадавымі
асобамі арганізацый ігнаруецца
і такое, здавалася б, усім зразумелае патрабаванне бяспекі
як прымяненне сродкаў аховы
вачэй пры рабоце з ударнымі
інструментамі. У 2010 годзе
гэта прывяло да траўмавання
4 работнікаў.
Аналіз няшчасных выпадкаў на
вытворчасці сведчыць аб тым,
што ў арганізацыях рэспублікі не
прымаюцца належныя меры па
забеспячэнні безумоўнага выканання патрабаванняў бяспекі
пры выкананні работ. Да такога
вываду прыйшоў Дэпартамент
дзяржаўнай інспекцыі працы і патрабаваў прыняцця
эфектыўных мер, накіраваных
на тое, каб уберагчы людзей ад
безадказнасці пасадавых асоб
і уласнай халатнасці.
Людміла НАЗАРАВА

Разам з тым, у 33% выпадкаў
гібель і цяжкія траўмы
на вытворчасці адбыліся
па прычыне парушэнняў
пацярпелымі працоўнай і вытворчай дысцыпліны, лакальных нарматыўных прававых
актаў па ахове працы.
У 14% выпадкаў вінаватымі
а к а з а л і с я і н ш ы я р аб о т н і к і ,
чые парушэнні прывялі да
траўмаў і гібелі людзей. У
12% выпадкаў пацярпелыя
знаходзіліся ў нецвярозым стане. Сярод прычын
траўматызму і гібелі людзей – парушэнне правілаў
эксплуатацыі транспартных
сродкаў, машын, механізмаў,
абсталявання, непрымяненне
выдадзеных сродкаў аховы.
Усё гэта сведчыць пра
тое, што невыкананне
пералічаных правілаў аховы працы становіцца нормай сярод пэўнай катэгорыі
работнікаў, а тыя, хто працуе
побач, праяўляюць абыякавасць, не супрацоўнічаюць
з наймальнікам у справе
забеспячэння нармальных і
бяс печных умоў працы.
У сувязі з гэтым Міністэрства
працы і сацыяльнай абаро-

ны і Міністэрства эканомікі
рэкамендуюць уключаць у
кантракты, якія заключаюцца з работнікамі, палажэнне
аб змяншэнні (пазбаўленні)
усіх відаў прэмій за невыкананне імі ўстаноўленых
нарматыўных прававых актаў,
лакальных нарматыўных
п р а в а в ы х а к т а ў, я к і я
ўтрымліваюць патрабаванні
па ахове працы і бяспечным
вядзенні работ.
Рэкамендуецца, незалежна ад дысцыплінарнага спагнання, прымяненне такой
нормы як змяненне часу
працоўных адпускоў, змяншэнне выплат стымулюючага
характару ў выпадку траўмы
работніка на вытворчасці ці
прафесійнага захворвання,
калі ўстаноўлена, што гэтаму садзейнічала яго грубая
неасцярожнасць.
Разам з тым, кіраўнікам прапанавана павялічваць памеры матэрыяльнай стымуляцыі
ў д а ч ы н е н н і д а р аб о т н і к а ў,
якія добрасумленна выконваюць свае абавязкі па ахове
працы.
Падрыхтаваў
Леанід ДУБОЎСКІ

ПАД ЗНАКАМ ЧАРНОБЫЛЯ
Зацяжное дажджлівае надвор’е спрыяла таму, што ў лясах раёна з’явілася
многа розных грыбоў. Як тут утрымацца
заўзятым аматарам ціхага палявання, не
ўзяць кошык пабольш і не прайсці роснай
раніцай па ціхіх лясных сцежках у пошуку
прыгажуна-баравіка?
– Толькі рабіць гэта трэба з захаваннем пэўных правілаў, – папярэджвае
грыбнікоў галоўны спецыяліст па раёне
адміністрацыі зоны адсялення Уладзімір
МАМРУКОЎ. – Навуковыя даследаванні
сведчаць, што хаця радыяцыйная
абстаноўка на тэрыторыі вобласці практычна стабілізавалася, з-за таго што
лясы аказаліся найбольш радыяцыйна
забруджанымі, іх дары па-ранейшаму
могуць быць крыніцай дадатковага радыя-

“Апетытная” небяспека
Дары лесу трэба збіраць з асцярожнасцю
цыйнага абпраменьвання.
У адпаведнасці з рэспубліканскімі
дапушчальнымі ўзроўнямі, утрыманне радыенуклідаў у свежых грыбах
не павінна перавышаць 370 умоўных
адзінак, дзікарослых ягад – 185 адзінак.
Даследаванні ж, якія праводзіць раённы
цэнтр гігіены і эпідэміялогіі, паказваюць,
што радыенуклідаў у лясной прадукцыі
нашага раёна значна больш. Так, у чэрвені
ўзровень забруджання ягад быў на 27,
а грыбоў – на 40 працэнтаў вышэй за

дапушчальны.
Гэта значыць, што ўсе сабраныя дары
лесу неабходна абавязкова правяраць на
ўтрыманне радыенуклідаў. Пры наведванні
лясоў таксама трэба памятаць аб правілах
пажарнай бяспекі: не кідаць непатушаныя
запалкі, акуркі, не распальваць кастры.
Лясныя пажары ў зонах радыеактыўнага
забруджання, акрамя шкоды лясной фаўне,
прыводзяць да пераносу радыеактыўных
рэчываў, засцерагае спецыяліст.
Падрыхтавала Людміла НАЗАРАВА

КУПАЛЬНЫ СЕЗОН

Асцярожна, вада
Лета – у самым разгары. Людзі з задавальненнем імкнуцца
да вады, забываючы, што яна не толькі дорыць добры настрой, але і тоіць небяспеку. Асабліва гэта актуальна для тых,
хто грэбуе правіламі бяспекі на вадзе.
У мінулым годзе ў рэках і вадаёмах вобласці патанулі 199 чалавек. За пяць месяцаў гэтага – 23 чалавекі, у тым ліку адзін
непаўнагадовы.
Найбольш праблемнымі з’яўляюцца Жыткавіцкі (7 загінуўшых
на вадзе), Мазырскі (5 чалавек), Рагачоўскі раёны(4 чалавекі) і
Чыгуначны раён горада Гомеля (6 чалавек).
Купацца можна толькі ў адведзеных месцах. У выпадку парушэння
гэтага правіла вінаватыя могуць прыцягвацца да адміністрацыйнай
адказнасці і быць аштрафаванымі на суму ад 35 да 105 тысяч
рублёў.

Пачынаць купанне можна, калі тэмпература паветра складае +20
– +29 градусаў, а вады +18 – +20. Не заходзьце ў ваду пасля вялікіх
фізічных нагрузак, у перагрэтым і нецвярозым станах. Як вядома,
большасць трагедый на вадзе здараецца менавіта з п’янымі. Не
заплывайце за буі і іншыя знакі агароджання, якія вызначаюць мяжу
заплыву. Аптымальны тэрмін знаходжання ў вадзе – 10-15 хвілін.
Нельга даводзіць сябе да дрыжыкаў. Ад пераахаладжэння можа
з’явіцца сутарга, што вельмі небяспечна для жыцця.
Самая вялікая небяспека на вадзе – віры, не падплывайце
да іх блізка. Калі ўсё ж трапілі ў вір, набярыце паветра ў лёгкія,
пагрузіцеся ў ваду і, зрабіўшы моцны рывок ў бок цячэння, усплывайце на паверхню.
Не пакідайце без нагляду дзяцей каля вады.
Упраўленне ўнутраных спраў аблвыканкама заклікае ўсіх быць
асцярожнымі, уважліва адносіцца да сябе і блізкіх. Толькі агульнымі
намаганнямі мы зможам скараціць колькасць трагічных здарэнняў
на вадзе.
А.ВАСІЛЬЕЎ,
начальнік УАПП УУС аблвыканкама
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ОФИЦИАЛЬНО
Добрушский районный исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ
№ 724 от 16.05.2011 г.
г. Добруш

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь
10 июня 2011 г. № 9/41535

Об утверждении кадастровой стоимости земель
садоводческих товариществ Добрушского района
На основании статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле, Добрушский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить кадастровую стоимость земель садоводческих товариществ Добрушского
района по состоянию на 1 января 2011 года согласно приложению.
А.В.АНТАНОВИЧ, исполняющий обязанности председателя,
первый заместитель председателя,
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия
В.П.ГРОМЫКО, управляющий делами
Приложение к решению Добрушского
районного исполнительного комитета
№ 724 от 16.05.2011 г.

Кадастровая стоимость земель садоводческих товариществ
Добрушского района на 1 января 2011 г.
Кадастровая стоимость
1 квадратного метра
земель садоводческого
№
Наименование садоводческого
Ближайший насе- товарищества в долларах США (далее – Usd)
п/п
товарищества
ленный пункт
и белорусских рублях
(далее – руб.)
Usd
руб.
Садоводческое товарищество (далее – д. Ларищево
0,76
2280
1.
СТ) «Автомобилист-2»
2. СТ «Агат»
п. Дударево
0,65
1950
3. СТ «Березина»
п. Дударево
0,55
1650
4. СТ «Березка»
д. Ларищево
0,93
2790
5. СТ «Березки»
д. Лукъяновка
0,17
510
6. СТ «Березки»
г. Добруш
0,23
690
7. СТ «Березовая роща»
д. Лукъяновка
0,20
600
8. СТ «Березовая роща»
д.Красная Буда
0,35
1050
9. СТ «Большие надежды»
д. Ларищево
0,92
2760
10. СТ «Бумажник»
п. Залесье
0,31
930
11. СТ «Бытовик»
г. Добруш
0,20
600
12. СТ «Вагонник»
д. Дубровка»
0,27
810
13. СТ «Василек»
п.Красная Гора
0,43
1290
14. СТ «Весна»
д. Жгуно-Буда
0,44
1320
15. СТ «Веснянка»
г. Добруш
0,22
660
16. СТ «Взлет»
п. Красная Гора
0,47
1410
17. СТ «Вишенька»
д.Ларищево
0,98
2940
18. СТ «Вишенька»
п. Дударево»
0,63
1890
19. СТ «Вымпел»
д. Жгуно-Буда
0,42
1260
20. СТ «Гомельчанка»
п. Дударево
0,67
2010
21. СТ «Грушевка»
п. Грушевка
0,41
1230
22 СТ «Дапамога»
п. Красная Гора
0,42
1260
23. СТ «Дорожник»
д. Лукъяновка
0,27
810
24. СТ «Дружба»
п. Дударево
0,63
1890
25. СТ «Дружба»
п. Красная Гора
0,45
1350
26. СТ «Дружба»
г. Добруш
0,21
630
27. СТ «Дубрава»
д. Дубровка
0,25
750
28. СТ «Дударево»
п. Дударево
0,67
2010
29. СТ «Дударево»
д. Ларищево
0,72
2160
30. СТ «Жгунская Буда»
д. Жгуно-Буда
0,44
1320
31. СТ «Жгунь»
п. Дударево
0,61
1830
32. СТ «Журавинка»
п. Красная Гора
0,41
1230
33. СТ «Зарница»
п. Красная Гора
0,47
1410
34. СТ «Зеленая Дубрава»
д. Жгуно-Буда
0,45
1350
35. СТ «Зеленая Дубрава-2»
д. Жгуно-Буда
0,44
1320
36. СТ «Зеленый Гай»
д. Жгуно-Буда
0,41
1230
37. СТ «Землекоп»
п. Дударево
0,71
2130
38. СТ «Зябровка»
п. Красная Гора
0,42
1260
39. СТ «Изолировщик»
п. Дударево
0,69
2070
40. СТ «Изумруд»
д. Ларищево
0,69
2070
41. СТ «Импульс»
д. Жгуно-Буда
0,43
1290
42. СТ «Карат»
д. Ларищево
0,74
2220
43. СТ «Комбинат»
п. Дударево
0,65
1950
44. СТ «Коммунальник»
п. Семеновский
0,59
1770
45. СТ «Кореневка-1»
д. Жгуно-Буда
0,60
1800
46. СТ «Кореневка-2»
д.Жгуно-Буда
0,63
1890
47. СТ «Криничка»
п. Высокий Хутор
0,51
1530
48. СТ «Кристалл-2»
п. Еремовка
0,25
750
СТ «Лесная поляна» предприятия д. Ларищево
0,83
2490
49.
Автомотосервиса
СТ «Лесная поляна» Новобелицкого д. Ларищево
0,80
2400
50.
ОВД г. Гомеля
51. СТ «Лесное»
п. Высокий Хутор
0,49
1470
52. СТ «Луговое»
п. Дударево
0,71
2130
53. СТ «Луч»
г. Добруш
0,22
660
54. СТ «Малиновка-1»
п. Дударево
0,62
1860
55. СТ «Малиновка-2»
п. Дударево
0,64
1920
56. СТ «Мара»
д. Ларищево
0,93
2790
57. СТ «Медик»
п. Красная Гора
0,43
1290
58. СТ «Медик»
п. Семеновский
0,47
1410
59. СТ «Медик»
п. Залесье
0,36
1080
60. СТ «Механизатор»
п. Дударево
0,62
1860
61. СТ «Механизатор»
д. Ларищево
1,00
3000
62. СТ «Мечта»
п. Дударево
0,64
1920
63. СТ «Мечта» (участок п. Залесье)
п. Залесье
0,30
900
64. СТ «Мечта (участок г. Добруш)
г. Добруш
0,17
510
65. СТ «Мечта» (участок п. Дударево)
п. Дударево
0,65
1950
66. СТ «Монтажник»
д. Лукъяновка
0,26
780
67. СТ «Мостовик»
д. Жгуно-Буда
0,62
1860
68. СТ «Надежда»
г. Добруш
0,21
630
69. СТ «Надежда» (БЛХЗ)
д. Ларищево
0,96
2880

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

СТ «Надежда» (НПО «Сейсмотехника»)
СТ «Наставник»
СТ «Озерное»
СТ «Озон»
СТ «Паперник-2»
СТ «Пекарь»
СТ «Поляна»
СТ «Проект-4»
СТ «Пульс»
СТ «Путеец»
СТ «Радуга»
СТ «Рамонки»
СТ «Рассвет»
СТ «Родничок»
СТ «Ромашка»
СТ «Сатурн»
СТ «Светлый»
СТ «Соколка»
СТ «Солярис»
СТ «Сосновый бор»
СТ «Союз»
СТ «Спартак»
СТ «Спутник»
СТ «Строитель»
СТ «Строитель-3»
СТ «Строитель-4»
СТ «Строитель-56»
СТ «Тепловик»
СТ «Экономист»
СТ «Южный»
СТ «Яблоневый сад»
СТ «Ягодка» (при автобазе ОПТУС)
СТ «Ягодка» (БелГИИЗ)
СТ «Ягодка» (Горокоопторга)
СТ «Ягодка» (Завод ветпрепаратов)
СТ «Ягодка» (ПМК Агростроймантаж)
СТ «Ягодка» (ПМК Облагропрома)
СТ «Ягодка» (ТУСМ-2)
СТ «Ягодка»

Управляющий делами

д. Ларищево
п. Дударево
п. Высокий Хутор
д. Жгуно-Буда
г. Добруш
п. Дударево
д. Жгуно-Буда
п. Семеновский
д. Ларищево
д. Ларищево
п. Залесье
д. Ларищево
д. Лукъяновка
г. Добруш
д. Лукъяновка
д. Ларищево
п. Светлый
д. Жгуно-Буда
п. Красная Гора
п. Дударево
п. Красный Октябрь
п. Лениндар
п. Красная Гора
д. Ларищево
д. Логуны
д. Логуны
п. Красная Гора
п. Залесье
д. Ларищево
г. Добруш
д. Дубровка
д. Ларищево
д. Ларищево
д. Ларищево
д. Ларищево
д.Ларищево
д. Ларищево
д. Ларищево
п. Дударево

0,89
0,77
0,28
0,44
0,26
0,68
0,58
0,62
0,72
1,04
0,33
0,81
0,19
0,19
0,16
0,83
0,53
0,43
0,39
0,59
0,32
0,35
0,47
0,66
0,50
0,46
0,46
0,39
0,66
0,20
0,31
0,96
0,90
1,00
1,06
0,92
1,12
1,01
0,69

2670
2310
840
1320
780
2040
1740
1860
2160
3120
990
2430
570
570
480
2490
1590
1290
1170
1770
960
1050
1410
1980
1500
1380
1380
1170
1980
600
930
2880
2700
3000
3180
2760
3360
3030
2070

В.П.ГРОМЫКО

Добрушский районный исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
№ 725 от 16.05.2011 г.
г. Добруш

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь
10 июня 2011 г. № 9/41536

Об утверждении кадастровой стоимости земель
г. п. Тереховка
На основании статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле, Добрушский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить кадастровую стоимость земель г. п. Тереховка по состоянию на 1 января
2011 года согласно приложению.
А.В.АНТАНОВИЧ, исполняющий обязанности председателя,
первый заместитель председателя,
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия
В.П.ГРОМЫКО, управляющий делами
Приложение к решению Добрушского
районного исполнительного комитета
№ 725 от 16.05.2011 г.

Кадастровая стоимость земель г. п. Тереховка на 1 января 2011 г.
Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель оценочной зоны по видам
использования земель в долларах США (далее- USD) и белорусских рублях
Номер
(далее – руб.)
оценочОбщественно- Жилая усаЖилая мноПроизводствен- Рекреационная
ной
деловая зона дебная зона гоквартирная
ная зона (П)
зона (Р)
зоны
(О)
(Жу)
зона (Жм)
USD
руб.
USD
руб.
USD
руб.
USD
руб.
USD
руб.
1
5,37
16110
1,18 3540
3,55 10650
2,58
7740
0,62
1860
2
4,28
12840
0,94 2820
2,82
8460
2,05
6150
0,52
1560
3
2,99
8970
0,60 1800
1,80
5400
1,43
4290
0,35
1050
4
4,69
14070
1,03 3090
3,10
9300
2,25
6750
0,47
1410
5
5,58
16740
1,24 3720
3,71 11130
2,67
8010
0,59
1770
6
6,19
18570
1,36 4080
4,08 12240
2,97
8910
0,63
1890
7
7,28
21840
1,55 4650
4,65 13950
3,39
10170
0,85
2550
8
6,94
20820
1,52 4560
4,57 13710
3,33
9990
0,82
2460
9
7,96
23880
1,74 5220
5,22 15660
3,81
11430
0,94
2820
10
6,19
18570
1,24 3720
3,71 11130
2,97
8910
0,63
1890
11
5,58
16740
1,12 3360
3,35 10050
2,67
8010
0,56
1680
12
3,54
10620
0,75 2250
2,24
6720
1,70
5100
0,40
1200
13
4,56
13680
1,02 3060
3,06
9180
2,18
6540
0,54
1620
14
5,64
16920
1,28 3840
3,84 11520
2,71
8130
0,68
2040
15
5,98
17940
1,39 4170
4,16 12480
2,87
8610
0,72
2160
16
7,34
22020
1,48 4440
4,45 13350
3,52
10560
0,73
2190
17
2,58
7740
0,52 1560
1,55
4650
1,24
3720
0,26
780
18
4,01
12030
0,80 2400
2,41
7230
1,92
5760
0,40
1200
19
7,21
21630
1,44 4320
4,32 12960
3,46
10380
0,75
2250
20
8,23
24690
1,80 5400
5,39 16170
3,94
11820
0,82
2460
21
6,87
20610
1,60 4800
4,81 14430
3,29
9870
0,80
2400
22
7,75
23250
1,69 5070
5,06 15180
3,72
11160
0,78
2340
23
6,46
19380
1,39 4170
4,16 12480
3,10
9300
0,65
1950
24
9,04
27120
2,00 6000
6,00 18000
4,34
13020
0,92
2760
25
7,96
23880
1,74 5220
5,22 15660
3,81
11430
0,82
2460
26
4,22
12660
0,84 2520
2,53
7590
2,02
6060
0,42
1260
27
4,01
12030
0,84 2520
2,53
7590
1,92
5760
0,40
1200

Управляющий делами

В.П.ГРОМЫКО
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СПАДЧЫНА
АРХІВАРЫУС
У 1897 годзе значная частка сучаснай Гомельскай вобласці
ўваходзіла ў склад Магілёўскай губерні, а царкоўныя прыходы таго
часу – у склад Магілёўскай епархіі. У гэтым жа годзе па складзенаму кансісторыяй маршруту царкоўныя прыходы вёсак, мястэчак і
гарадоў Быхаўскага, Рагачоўскага і Гомельскага паветаў наведаў
епіскап Магілёўскі і Мсціслаўскі Місаіл. Падчас гэтага агляду рабіліся
запісы, якія пазней былі надрукаваны ў «Могилевских епархиальных
ведомостях» за 1897 – 1898 гады пад назвай «Путевые заметки при
обозрении церквей Могилевской епархии Преосвященнейшим
Мисаилом, Епископом Могилевским и Мстиславским, в текущем
1897 году». Унікальнасць гэтых нататкаў у тым, што напісаны яны на
аснове старых царкоўных летапісаў і дакументаў, якія безнадзейна
для нас згублены, знішчаны часам і ліхалеццямі. Да нядаўняга часу
аб існаванні гэтых нататкаў нічога не было вядома, дадзеныя з іх
унікальныя, пасля выхаду ў свет яны нідзе не выкарыстоўваліся. Каб
будучыя пакаленні ведалі гісторыю сваіх храмаў, друкуем вытрымкі
з нататкаў аб праваслаўных храмах Добрушскага раёна (скарачэнні
і мова нататкаў захаваны, толькі напісанне некаторых літар адаптавана да сучаснага рускага алфавіту).

Аб чым пісала наша газета
ў 1962 годзе
Гэта безгаспадарчасць

ХРАМЫ ДОБРУШЧЫНЫ:
НАСОВІЧЫ, АНТОНАЎКА, ІВАКІ
2 7 - 2 8 м а я 1 8 9 7 г. « С е л о
Носовичи. Храм, построенный
в 1722 году прихожанами, деревянный, очень ветхий, тесный и
грязный; иконостас так обветшал, что на иных иконах не видны
священные изображения; в алтаре некоторые иконы расколоты;
лики иных святых обезображены. Утварь и ризница церковные, недавно приобретенные на
местные средства, удовлетворительны, но вход в ризницу крайне
неудобный, до того низкий, что
нельзя войти туда не согнувшись
вдвое. Прихожан 3.069 чел. обоего пола. Причт 2-хъ членный.
Священнику положено по штату
жалованья 500 р., а псаломщику
144 р. Земли при церкви 36 дec.
Дома с надворными пристройками причт имеет собственные.
Библиотека при церкви скудная
– всех книг для чтения только
67 экз. Имеется там народное
училище и церковно-приходская
школа. Последняя помещается
в церковной сторожке — там
тесно и душно, очень неудобно
для учащихся. Поют в церкви
ученики церковно-приходской
школы, а учащиеся в народном
училище не приучены к церковному пению, так как ни учитель,
ни учительница этой школы
сами не умеют петь. Церковноприходское Попечительство,
открытое в 1883 году, слабо
действует, имея в распоряжении
своем только 53 р. Документы
церковные в порядке; причт надежный. Местному священнику
С. молодому сделано замечание за то, что он позволяет себе
ходить с палкой в руке в присутствии своего Архиерея».
2 8 - 2 9 м а я 1 8 9 7 г. « С е л о
Антоновка. Храм, построенный
неизвестно кем и когда, деревянный, на каменном фундаменте, с
такой же колокольней и оградой,
однопрестольный, терпимый.
Утварь и ризница посредственные; библиотека очень бедная, — в ней 57 книг для чтения
только. Церковно-приходского
Попечительства нет. Приход
сравнительно небольшой, — в
нем 1321 д. обоего пола. Причт
из двух членов — священника и
псаломщика с жалованием годовым в 644 р. Земли при церкви
40 дec. Дома для помещения
причта устроены прихожанами,
но ветхи. В селе есть школа грамоты, помещенная в церковной
сторожке; помещение малое,
неудобное. Поют в церкви любители церковного пения из
крестьян вместе с учениками
церковно-приходской школки.
Летопись церк. во 2-й части не

писана с 1888 года; прочие документы в исправности».
2 9 - 3 0 м а я 1 8 9 7 г. « С е л о
Иваки. Новый деревянный
однопрестольный храм с такой
же колокольней, построенный
старанием прихожан, освящен
в 1872 году и обнесен каменной
оградой, содержится прилично. Утварь в ризница посредственные: библиотека скудная.
Прихожан 1765 душ обоего пола;
между ними есть ярые сектантыштундисты; некоторые из прихожан грубы и дерзки. В церковнобогослужебном журнале, между
прочим, записано: «на страстной
неделе текущего года сделано
было нападение на епархиального миссионера священника
о. Елеонского, отправлявшего в
этом приходе церковные требы
за больного приходского священника Сороколетова, с целью
ограбления. По милости Божьей,
беда миновала бесследно».
Причт 2-х членный; земли при
церкви значится 33 дec; плана и межевой книги на землю
нет; нет там и Попечительства
церковно-приходского. Есть
там одна церковно-приходская
школа грамоты, помещаемая в избе, предназначенной для общественных сходов.
Учителем этой школы состоял
крестьянин домашнего образования. Школа обставлена
неудовлетворительно. Местный
священник – законо учитель
сей школы о. С, оказавшийся нерадивым и по временам
больным, редко посещал школу свою, — оттого учащиеся в
ней на экзамене обнаружили
себя безответными по Закону
Божию, о чем заявлено было
о. наблюдателем школ. Со стороны Епархиального Училищного
Совета необходимо позаботиться о благоустройстве существующей церковно-приходской
школы в приходе Иваках, зараженном сектантами, и об открытии в сем приходе новой школы.
Причтовые дома, устроенные
прихожанами, очень ветхи и гнилы, крайне не удобны для житья.
Настоит безотлагательная потребность обратиться, куда следует с просьбой о выдаче денег
на постройку домов для причта.
Летопись церкви пишется с пропусками по годам; ведомость о
церкви написана не везде грамотно и аккуратно, напр. какой
именно крестьянин состоит на
должности церк. старосты, не
обозначено в ведомости. Не
сказано в ней также, кто именно
представители от прихожан для
проверки дел церк. старосты

— сколько осталось церковных
сумм к новому году. Воск покупается у частных лиц для выделки
церковных свеч прихожанами.
И. д. благочинного о. Ш. свидетельствовавший и подписавший
ц. ведомость, не сделал никаких
исправлений в ней. Местный
священник С. за небрежное
исполненение пастырских обязанностей перемещен в другой
приход с меньшим против прежнего окладом жалованья. Для
смягчения нравов прихожан и
для противодействия сектантам
полезно бы:
а) завести по праздничным
дням особенное моление «о
вразумлении заблудших» с акафистом святителю и чудотворцу
Тихону Задонскому, св. имени
которого посвящен приходской
храм;
б) открыть приходскую противосектантскую библиотеку и
народные чтения;
в) желательно подвижная
уличная библиотека, где будут
выставляться на особых досках отдельные листки духовнонравственного содержания и
обличительного против заблуждений сектантских. Но самый
верный и прочный защитник
православия — школа, которая
должна быть поставлена правильно и посещаема усердно
как учащимися, так и учащими.
Требуется, чтобы каждый вышедший из нее ученик не только твердо и ясно знал истины
православной веры сам, но мог
защитить свою веру пред заблуждающимися. На молодого
священника прихода Ивакского
возлагаются означенные потребности и от деятельности его
ожидаются добрые плоды».
Вадзім ЛОСЬ,
гісторык, член прэзідыума
Гомельскага абласнога
савета таварыства аховы
помнікаў гісторыі і культуры

Кіраўнікі калгаса імя Фрунзе Церахоўскага раёна рашылі
стварыць птушкаферму. Закупілі дзве тысячы куранят і качанят.
Прывезлі, а размяшчаць іх няма дзе. Памяшканне да прыёму
птушак не падрыхтавалі, выгрузілі куранят ў непрыстасаваны
цесны халодны хлеў. Калі паўстала пытанне аб іх кармленні,
аказалася, што няма неабходнага посуду. У выніку загінула
ўжо 600 куранят.
У калгасе няправільна кормяць маладняк. У трох-пяцідзённым
узросце кураняты павінны харчавацца толькі свежым кормам,
а ім выдаюць кіслы тварог. Заатэхнік калгаса Т.Шуляк вінавата
гаворыць:
– Не падрыхтаваліся мы да прыёму птушкі, таму і вынікі
плачэўныя.
Я.СТАЯНОЎСКІ

Сутачная прывага – 720 грамаў
Паўтара месяца таму калгас “Чырвоная ніва” Церахоўскага
раёна на аддаленым лузе ва ўрочышчы “Воленка” арганізаваў
нагул маладняку буйной рагатай жывёлы. Нядаўна ў лагеры
правялі кантрольнае ўзважванне. Аказалася, што сярэднясутачная прывага кожнага з іх склала 720 грамаў.
– Выдатна, – сказалі пастухам А.Я.і І.М.Кароткім кіраўнікі
гаспадаркі.
М.СТАСАЎ, інспектар-арганізатар упраўлення

Сіласуем травы
Калгаснікі сельскагаспадарчай арцелі “40 год Кастрычніка”
на практыцы пераканаліся ў тым, якое вялікае значэнне мае
сілас для павышэння малочнай прадуктыўнасці кароў. Летась
мы нарыхтавалі на кожную карову 10 тон сіласу. Гэта значна
ўмацавала кармавую базу. У выніку павысіліся надоі малака. На
сто гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў у 1961 годзе было
атрымана на 20,3 цэнтнера малака больш, чым у папярэднім.
Сёлета вырашана нарыхтаваць на кожную карову не менш
як 12 тон сіласу. Для гэтага пашыраны пасевы кукурузы і іншых
кармавых культур.
Пакуль кукуруза расце, хлебаробы сіласуюць дзікарослыя
травы. Калгас ужо заклаў 100 тон ранняга сіласу з траў.
Л.УЛАСЕКА, аграном калгаса

На кубак абкама камсамола
У мінулую нядзелю на стадыёне Церахоўкі мясцовая каманда
прымала футбалістаў з Навабеліцы. Разыгралася першынство
на кубак абкама камсамола.
З першай мінуты і да канца гульні госці не выпусцілі
ініцыятывы. Зладжаная гульня прынесла ім перамогу і скончылася з лікам 0:2 на карысць гасцей.
Наш карэспандэнт

РАЙЦГЭ СООБЩАЕТ

Небезопасные дары лесные
За первое полугодие 2011 года на содержание радионуклидов цезия-137 исследовано 280 проб пищевых продуктов из частного сектора города Добруша и района, 13
– из государственного сектора и 79 проб питьевой воды из
артскважин и шахтных колодцев
Как сообщила помощник врача-гигиениста по радиационной
гигиене И. МАРТЫНОВА, продукты из общественного сектора и
вода соответствовали требованиям нормативов.
Среди исследованных продуктов из частного сектора зарегистрировано 8 проб с превышением допустимых уровней по содержанию радионуклидов цезия-137. Это черника, речная рыба, мясо
диких животных, консервированные грибы. В молоке, садовой
зелени и ягодах не выявлено превышения установленных нормативов по содержанию радионуклидов. Что же касается даров
природы, то они могут быть небезопасны для здоровья. Прежде
чем употреблять их в пищу, специалисты настоятельно рекомендуют подвергнуть эти продукты радиационному контролю.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

Этот день в истории
13 июля
83 года назад (1928) родился Валентин Савич
Пикуль, писатель.
81 год назад (1930) в
Монтевидео
(Уругвай)
состоялось
открытие
первого
чемпионата мира по
футболу.

69 лет назад
(1942) родился
Х а р р и с о н Ф О РД ,
американский
киноактер.
67 лет назад
(1944) родился Эрне
РУБИК, венгерский
инженер, изобретатель всемирно известной головоломки
– кубика.
5 лет назад (2005)
на престол вступил
новый князь Монако
АЛЬБЕР второй.
По материалам Интернета
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РЭКЛАМА, АБ'ЯВЫ

ПРОДАМ

Ç Ä Ð À Â Ë ßÅ Ì
Î
Ï с днем рождения

дом c удобствами.
Телефон 8-029-236-54-69.

Романа Васильевича
ТРЕТИННИКОВА
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рождения отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать
Вам сегодня в день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать!
Администрация, профком
ЧУП «Тереховка-Агро»
///
с юбилеем
Валентину Васильевну
ЛУКЬЯНЦЕВУ
Пусть жизнь Ваша будет красивой,
Как алый рассвет на заре.
Будьте же самой счастливой,
Как не был никто на Земле!
Отдел образования райисполкома,
райком профсоюза
работников образования


дом в д. Борщовка
(Добрушского р-на).
Телефоны: 9-32-19,
8-029-231-09-91.

дом в р-не СМУ с печным
отоплением.
Телефоны: 7-90-51,
8-025-902-06-74.

дом.
Телефон 8-029-148-41-26.

1-комнатную квартиру
в г. Добруш по пр.Мира, 12,
кв. 46.
Телефон 3-15-29.

3-комнатную квартиру
в 2-квартирном доме усадебного типа.
Телефон 8-029-163-62-03.

котел отопительный водонагревательный «ЛеноксКСГ-10Н» (новый).
Телефоны: 7-34-85,
8-029-933-72-25.

стенку.
Телефон 3-39-93.

поросят.
Телефон 8-029-338-43-10.

КАЛЕЙДОСКОП

Паб... в телефонной будке
Жители деревни Шепрет, расположенной в графстве
Кембриджшир на востоке Англии, открыли паб в телефонной
будке, пишет местное издание «Royston Crow»
Паб, получивший название «Dog and Вопе» (Пес и Кость), обосновался в будке, которую приходской совет деревни выкупил у
британской телекоммуникационной компании за символическую
сумму в один фунт стерлингов. Местный плотник оборудовал в «Dog
and Вопе» небольшую стойку, в заведение принесли кружки и пиво,
и к открытию в очереди за напитками стояли уже около семидесяти
человек.
Открытое в английской деревне питейное заведение может претендовать на титул самого маленького паба в мире. Жители Шепрета
выразили надежду, что «Dog and Вопе» попадет в Книгу рекордов
Гиннесса.

Филиалу «Добрушская
бумажная фабрика»
НА РАБОТУ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
рабочие, имеющие профессию «аккумуляторщик».
Обращаться в отдел кадров.
Телефон 7-69-94.

СПК «Борщовский»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
 электрик,
 вет.врач-гинеколог.
Жилье предоставляется.
Тел.: 9-32-99, 9-31-16.
УНН 400005845

УНН 401156843

Выражаю благодарность врачу-невропатологу больницы
г.п. Тереховка Н.Н. ЛАПШИНУ за профессионально оказанную
мне помощь.
С. Г. Дробот

ПОМИНАЕМ
Раису Исаковну ДРАГУН,
со дня смерти которой
15 июля 2011 года
исполнилнится 1 год.
Год прошел – тебя нет с нами,
Но боль утраты не прошла.
Время не излечило рану
И не излечит никогда.
Помним. Любим. Скорбим.
Родные, близкие

Галоўны рэдактар

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна
ЗАСНАВАЛЬНIКІ —
Äîáðóøñê³ ðà¸ííû
âûêàíà¢÷û êàì³òýò,
ðà¸ííû Ñàâåò äýïóòàòà¢,
êàëåêòû¢ ðýäàêöû³.

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),
63994 (вед.)

СНИМУ
дом или квартиру
на длительный срок,
предоплата.
Телефоны: 8-029-833-99-32,
8-044-737-37-32.

квартиру (дом)
в центре города (можно
в районе бумажной фабрики).
Порядок и своевременную
оплату гарантирую.
Телефон 8-029-387-60-74.

РАЗНОЕ
УТЕРЯН гос. номер
8930АС-3.
Просьба вернуть
за вознаграждение.
Телефон 8-029-316-45-12.

УТЕРЯНЫЙ номер на автомашину 7655ВХ-3 просьба
вернуть за вознаграждение.
Телефон 8-029-106-62-46.
ИП Шариков Олег Анатольевич

ВОРОТА, КАЛИТКИ.
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА.
ОГРАДЫ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-029-837-12-50,

Ç Ä ÐÀ Â Ë ßÅ Ì
Î
Ï
с 55-летием

главного инженера
ЧУП «Тереховский агрохимик»
Николая Владимировича
ЛАРУКОВА
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все желания сбывались
И все тревоги забывались!
Коллектив организации
///
с 55-летием
Николая Владимировича
ЛАРУКОВА
Любимый наш отец,
Супруг, чудесный и надежный друг!
Мы с юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.
Ты нашей жизни яркий свет,
Тебя мы просто обожаем,
Но чтобы был полней портрет
О недостатках добавляем –
Ты любишь поворчать порой,
Других изъянов больше нет.
Ворчи, наш рыцарь дорогой,
Ворчи, любимый много лет!
С любовью родные
///
с юбилеем зятя, кума и дядю
Александра Сергеевича
РАЗДУЕВА
Желаем не болеть и не стареть,
Как огонь всегда гореть
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,
Чтобы прожить ее сполна.
Пусть бегут твои года,
Будь же молодым всегда!
Тесть, Кулагины и Шедовы
///
с днем рождения
Николая Николаевича
ПОДЕРАЧЕВА
Много слов хороших хочется сказать
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете много-много лет,
Любимый наш ты человек!
Жена Оксана,
дочь Анастасия и Танюша
///
с 70-летием дорогую и любимую
маму и бабушку
Валентину Пантелеевну
ЕНЬКОВУ
С огромной любовью желаем здоровья,
Любимая мама, тебе.
Цветов самых ярких и добрых подарков,
Удачи и счастья в судьбе.
Как много хорошего жизнь подарила
За 70 замечательных лет.
Заботой согрела, добром окружила,
Любовь принесла и немало побед.
Пусть ждут впереди уваженье и счастье,
Здоровье и множество солнечных дней.
И пусть замечательно, ярко, прекрасно
И очень душевно пройдет юбилей!
Дочь Ирина, внучка Татьяна,
зять Сергей

8-029-667-12-50.
УНН 490505840
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Àäðàñ ðýäàêöûi:
247050
Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü,
Ãîìåëüñêàÿ âîáëàñöü,
ã. Äîáðóø,
âóë. Ñàâåöêàÿ, 33.
E-mail:
dobkray@yandex.ru

www. dk-smi.gomel-region.by

Òýëåôîíû:
ãàëî¢íû
ðýäàêòàð ... 3-11-44
íàìåñí³ê ãàëî¢íàãà
ðýäàêòàðà ... 3-19-84
адказны сакратар ... 3-39-91
áóõãàëòýðûÿ ... 3-26-64 (ôàêñ)
ðýäàêòàð àääçåëà ... 3-19-62
Àääçåë ðýêëàìû... 3-17-88 (ôàêñ)
Ïðàöóå — ç 8.00 äà 16.00,
(ïàíÿäçåëàê — ïÿòí³öà)

Ãàçåòà íàáðàíà ³ çâяðñòàíà íà íàñòîëüíàâûäàâåöê³ì êîìïëåêñå ðýäàêöû³ ãàçåòû
«Äîáðóøñê³ êðàé», íàäðóêàâàíà íà
КВПУП «Сож». Àäðàñ äðóêàðí³: ã. Ãîìåëü,
âóë. Лепяшынскага,1.
Ìåðêàâàííå à¢òàðà¢ ïóáëiêàöûé íå àáàâÿçêîâà
àäëþñòðî¢âàå ïóíêò ãëåäæàííÿ ðýäàêöûi.

Àäêàçíàñöü çà äàêëàäíàñöü ôàêòà¢ íÿñóöü
à¢òàðû ïóáë³êàöûé, ðýêëàìíàé ³íôàðìàöû³
— ðýêëàìàäà¢öû.
Àäêàçíàñöü çà ÿêàñöü äðóêó íÿñå КВПУП
«Сож». ßêàñöü äðóêó àäïàâÿäàå ÿêàñö³
ïðàäàñòà¢ëåíûõ àðûã³íàëà¢.

